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Kjære deltaker! 
 
Den som er med i utvalget kan ikke erstattes av andre, og det er kun den personen 
spørreskjemaet er adressert til som skal svare på undersøkelsen. 
 
De fleste spørsmålene i skjemaet besvares ved å sette kryss i én rute ved hvert enkelt 
spørsmål. I spørsmål hvor svarene skal merkes av med flere kryss, eller hvor du skal 
føre opp ett eller flere tall, er dette oppgitt i spørsmålsteksten. 
 
Mange spørsmål er formet som påstander eller utsagn som er satt opp under 
hverandre. Her skal det settes kryss i én rute for hver påstand. F. eks. skal det settes 5 
kryss i spørsmål 7 (dette spørsmålet består av 5 forhold som man skal ta stilling til). I 
enkeltspørsmål som f.eks. spørsmål 1 skal det bare settes ett kryss. 
 
Noen spørsmål blir ikke stilt til alle. For at du skal vite hvilke spørsmål som gjelder for 
deg, finner du veiledning underveis. Dersom du skal hoppe over spørsmål, forteller 
veiledningen deg hvor du skal fortsette. Overskrifter forteller hvilke spørsmål som skal 
besvares. 
 
I et spørreskjema er det ikke alltid mulig å gi nøyaktig uttrykk for hva en mener. Svar ut 
fra det du synes passer best. Spørreskjemaet er ingen eksamen, og det finnes ingen 
riktige eller gale svar. Det kreves heller ingen forkunnskaper for å svare på 
spørsmålene. 
 
Vær vennlig å bruke svart eller blå penn når du fyller ut skjemaet. 
 
 

Fortrolige opplysninger og anonymitet 
 
Svarene du gir vil bli behandlet strengt fortrolig. Løpenummeret på skjemaet blir kun 
brukt til å registrere mottak av skjema. Vår liste over navn og spørreskjemaene blir 
oppbevart på forskjellige steder, og blir tilintetgjort senest 31. desember 2019. Etter 
dette er det derfor ikke mulig å finne ut hva hver enkelt har svart. Resultatene fra 
undersøkelsen vil bli offentliggjort på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere 
enkeltpersoner. 
 
Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, og å svare på hvert enkelt spørsmål i 
spørreskjemaet. Det er også mulig å trekke seg innen 31. august 2019 og få allerede 
innsamlede opplysninger slettet. Dette kan skje uten begrunnelse. Det inngår to 
purringer i undersøkelsen. 
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1. Hvis du skulle tenke over livet ditt for tiden, hvor lykkelig eller ulykkelig 
vil du si at du er, alt i alt? 
Sett ett kryss 

Svært lykkelig 

Ganske lykkelig 

Ikke særlig lykkelig 

Ikke lykkelig i det hele tatt 

Vet ikke 
 

 

 

2. Alt i alt, hvor tilfreds er du med ditt forhold til dine familiemedlemmer? 
Sett ett kryss 

Fullstendig tilfreds 

Svært tilfreds 

Ganske tilfreds 

Hverken tilfreds eller utilfreds 

Ganske utilfreds 

Svært utilfreds 

Fullstendig utilfreds 

Vet ikke 
 

 

 

3. Hvis en gift person har et seksuelt forhold til en annen enn sin ektefelle, er 
det: 
Sett ett kryss 

Alltid galt 

Nesten alltid galt 

Bare galt i enkelte tilfeller 

Ikke galt i det hele tatt 

Vet ikke 
 

 

 

4. Og hva med seksuelle forhold mellom to voksne av samme kjønn, er det: 
Sett ett kryss 

Alltid galt 

Nesten alltid galt 

Bare galt i enkelte tilfeller 

Ikke galt i det hele tatt 

Vet ikke 
 

 

5. Hva mener du personlig – er det galt eller ikke galt at en kvinne tar abort 
hvis familien har svært lave inntekter og ikke råd til å få flere barn 
Sett ett kryss 

Alltid galt 

Nesten alltid galt 

Bare galt i enkelte tilfeller 

Ikke galt i det hele tatt 

Vet ikke 
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Kirke og religiøse organisasjoner 

Skolen og utdanningssystemet 

6. Er du enig eller uenig i følgende påstand: 
Ektemannens oppgave er å tjene penger, konas oppgave er å ta seg av 
hjemmet og familien 
Sett ett kryss 

Sterkt enig 

Enig 

Verken enig eller uenig 

Uenig 

Sterkt uenig 

Vet ikke 
 

 

 

7. Hvor mye tillit har du til: 
Sett ett kryss per linje 

 
 

Stortinget 

Forretnings- og næringslivet 

 
 

Full tillit Ganske 
mye tillit 

 
 

Litt tillit Svært 
liten tillit 

 
 

Ingen 
tillit i det 
hele tatt 

 
 

Vet ikke 

 

 
 
 
 

     Domstolene og rettssystemet 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: 
 Religiøse ledere bør ikke prøve å påvirke hvordan folk skal stemme til valg 
Sett ett kryss 

Sterkt enig 

Enig 

Verken enig eller uenig 

Uenig 

Sterkt uenig 

Vet ikke 
 

 

 

9. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? 
Sett ett kryss per linje

 
 
 

Vi stoler for mye på vitenskapen og ikke 
nok på religion 
Ser man på verden omkring oss, fører 
religioner til mer konflikt enn fred 
Mennesker med sterk religiøs tro er ofte 
for intolerante overfor andre 

Sterkt 
enig 

Enig Verken 
enig eller 
uenig 

Uenig Sterkt 
uenig Vet ikke 
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10. Mener du at kirker og religiøse organisasjoner har for stor eller for liten 
makt her i landet? 
Sett ett kryss 

Altfor stor makt 

For stor makt 

Omtrent passelig 

For liten makt 

Altfor liten makt 

Vet ikke 
 

 
 

 
11. Folk har ulike religioner og ulike religiøse oppfatninger. Ville du 
akseptere at en person med en annen religion eller med helt andre religiøse 
oppfatninger enn deg selv giftet seg med en slektning av deg? 
Sett ett kryss 

Absolutt akseptere det 

Antakelig akseptere det 

Antakelig ikke akseptere det 

Absolutt ikke akseptere det 

Vet ikke 
 

 
 

 

12. Noen mennesker har meninger som flertallet oppfatter som 
ytterliggående. Hva med religiøse ekstremister, det vil si mennesker som 
mener at deres religion er den eneste sanne tro, og at alle andre religioner 
må anses som fiender. Synes du at slike folk bør få lov til å: 
Sett ett kryss per linje

 
 
 
 

Holde offentlige møter for å gi uttrykk for sitt 
syn 
Publisere sitt syn på internett eller i sosiale 
medier 

Bør 
absolutt 
tillates 

Bør 
antakelig 
tillates 

Bør 
antakelig 
ikke 
tillates 

Bør 
absolutt 
ikke 
tillates 

Vet ikke 

 
 

 

13. Vær vennlig å merke av hvilket av utsagnene nedenfor som best eller 
tilnærmet best gir uttrykk for hva du tror om Gud. 
Sett ett kryss 

Jeg tror ikke på Gud 

Jeg vet ikke om det finnes noen Gud, og jeg tror ikke det er noen måte en kan finne det ut på 

Jeg tror ikke på noen personlig Gud, men jeg tror det finnes en høyere makt av et eller annet 
slag 
Jeg tror nok på Gud enkelte ganger, men andre ganger gjør jeg det ikke 

Selv om jeg er i tvil, føler jeg at jeg tror på Gud 

Jeg vet at Gud virkelig finnes, og det er jeg ikke i tvil om 
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Helvete 

Religiøse mirakler/undere 

Avdøde forfedres overnaturlige krefter 

 
14. Hvilket av disse utsagnene beskriver best dine trosforestillinger om 
Gud? 
Sett ett kryss 

Jeg tror ikke på Gud nå, og jeg har aldri gjort det 

Jeg tror ikke på Gud nå, men jeg gjorde det før 

Jeg tror på Gud nå, men det gjorde jeg ikke før 

Jeg tror på Gud nå, og det har jeg alltid gjort 

Vet ikke 
 

 

 

15. Tror du på:  
Sett ett kryss per linje

 
 

Et liv etter døden 

Himmelen 

 
Ja, 
absolutt 

 
Ja, 
antakelig 
 

 
Nei, 
antakelig 
ikke 

 
Nei, 
absolutt 
ikke 

 
Vet ikke 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
16. Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene? 
Sett ett kryss per linje

 
 
 

Det finnes en Gud som er personlig 
opptatt av hvert enkelt menneske 
Det er lite folk kan gjøre for å endre sitt 
liv/livsløp 
For meg har livet mening bare fordi 
Gud finnes 
Etter min mening har ikke livet noe 
formål 
Livet er bare meningsfullt dersom en 
selv gir det mening 
Jeg har min egen måte å være i kontakt 
med Gud på, uten kirker eller 
gudstjenester 

Sterkt 
enig 

Enig Verken 
enig eller 
uenig 

Uenig Sterkt 
uenig 

Vet ikke 

 
 

 

17. Etter din mening, behandler din religion menn og kvinner likt, menn 
bedre enn kvinner eller kvinner bedre enn menn? 
Sett ett kryss 

Jeg hverken tilhører eller følger noen religon 

Behandler menn og kvinner likt 

Behandler menn bedre enn kvinner 

Behandler kvinner bedre enn menn 

Vet ikke 
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18. Hva var din mors religiøse tro da du var barn? Tilhørte hun: 
Sett ett kryss 

Den norske kirke (tidligere statskirken) 

Annen protestantisk trosretning (f.eks. frikirker, Den anglikanske kirke, Pinsebevegelsen) 

Den katolske kirke 

Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre) 

Annen kristen trosretning (f.eks. Jehovas vitner, mormonere) 

Det mosaiske trossamfunn (jødisk) 

Islam 

Buddhismen 

Hinduismen 

Annen østlig religion (f.eks. sikh, shintoisme, taoisme, konfutsianisme) 

Annen ikke-kristen trosretning 

Annet livssynssamfunn(f.eks. Human-etisk forbund) 

Ikke noe tros- eller livssynssamfunn 

Vet ikke 
 

 
 
 
 
 
 

19. Hva var din fars religiøse tro da du var barn? Tilhørte han: 
Sett ett kryss 

Den norske kirke (tidligere statskirken) 

Annen protestantisk trosretning (f.eks. frikirker, Den anglikanske kirke, Pinsebevegelsen) 

Den katolske kirke 

Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre) 

Annen kristen trosretning (f.eks. Jehovas vitner, mormonere) 

Det mosaiske trossamfunn (jødisk) 

Islam 

Buddhismen 

Hinduismen 

Annen østlig religion (f.eks. sikh, shintoisme, taoisme, konfutsianisme) 

Annen ikke-kristen trosretning 

Annet livssynssamfunn(f.eks. Human-etisk forbund) 

Ikke noe tros- eller livssynssamfunn 

Vet ikke 
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20. Hva slags religion ble du oppdratt i? Var det: 
Sett ett kryss 

Den norske kirke (tidligere statskirken) 

Annen protestantisk trosretning (f.eks. frikirker, Den anglikanske kirke, Pinsebevegelsen) 

Den katolske kirke 

Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre) 

Annen kristen trosretning (f.eks. Jehovas vitner, mormonere) 

Det mosaiske trossamfunn (jødisk) 

Islam 

Buddhismen 

Hinduismen 

Annen østlig religion (f.eks. sikh, shintoisme, taoisme, konfutsianisme) 

Annen ikke-kristen trosretning 

Annet livssynssamfunn(f.eks. Human-etisk forbund) 

Ikke noe tros- eller livssynssamfunn 

Vet ikke 
 

 

 

21. Hvor ofte deltok din mor i gudstjenester eller religiøse møter da du var 
barn? 
Sett ett kryss 

Aldri 

Sjeldnere enn en gang i året 

Omtrent en til to ganger i året 

Flere ganger i året 

Omtrent en gang i måneden 

To-tre ganger i måneden 

Nesten hver uke 

Hver uke 

Flere ganger i uken 

Jeg hadde ikke noen mor/vokste ikke opp sammen med henne 

Vet ikke/husker ikke 

 
 

22. Hvor ofte deltok din far i gudstjenester eller religiøse møter da du var barn? 
Sett ett kryss 

Aldri 

Sjeldnere enn en gang i året 

Omtrent en til to ganger i året 

Flere ganger i året 

Omtrent en gang i måneden 

To-tre ganger i måneden 

Nesten hver uke 

Hver uke 

Flere ganger i uken 

Jeg hadde ikke noen far/vokste ikke opp sammen med ham 

Vet ikke/husker ikke 
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23. Og hva så med deg selv, hvor ofte deltok du i gudstjenester eller religiøse 
møter da du var i 11-12-årsalderen? 
Sett ett kryss 

Aldri 

Sjeldnere enn en gang i året 

Omtrent en til to ganger i året 

Flere ganger i året 

Omtrent en gang i måneden 

To-tre ganger i måneden 

Nesten hver uke 

Hver uke 

Flere ganger i uken 

Vet ikke/husker ikke 
 

 

 

24. Tenk på nåtiden... Omtrent hvor ofte ber du? 
Sett ett kryss 

Aldri 

Sjeldnere enn en gang i året 

Omtrent en til to ganger i året 

Flere ganger i året 

Omtrent en gang i måneden 

To-tre ganger i måneden 

Nesten hver uke 

Hver uke 

Flere ganger i uken 

En gang om dagen 

Flere ganger om dagen 
 

 
 
 
 
 
 

 
25. I tillegg til gudstjenester finnes det andre aktiviteter og virksomheter i kirker 
og religiøse organisasjoner. Hvor ofte deltar du i slike? 
Sett ett kryss 

Aldri 

Sjeldnere enn en gang i året 

Omtrent en til to ganger i året 

Flere ganger i året 

Omtrent en gang i måneden 

To-tre ganger i måneden 

Nesten hver uke 

Hver uke 

Flere ganger i uken
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26. I løpet av de siste 12 månedene, har du lest eller lyttet til høytlesning av 
en hellig tekst som Bibelen, Buddhistisk sutra, Koranen, Sruti, Torah eller 
andre religiøse skrifter? 
Regn ikke med lesning som skjedde under en gudstjeneste, et bønnemøte 
eller lignende. 
Sett ett kryss 

Ja 

Nei 
 

 

 

27. Hjemme hos deg, har du for religiøse formål en religiøs gjenstand fremme, 
som for eksempel et krusifiks, et bilde, et alter eller en menora? 
Sett ett kryss 

Ja 

Nei 
 

 

 

28. For religiøse formål, hvor ofte oppsøker du et hellig sted, som for eksempel 
en kirke, en moske, en synagoge eller et tempel? 
Vennligst ikke tell med vanlige gudstjenester, bønnemøter eller 
lignende der du vanligvis praktiserer din religion, hvis du har et slikt 
sted. 
Sett ett kryss 

Aldri 

Mindre enn en gang i året 

Omtrent en eller to ganger i året 

Flere ganger i året 

Omtrent en gang i måneden eller mer 
 

 

 

29. Vil du beskrive deg selv som: 
Sett ett kryss 

Veldig sterkt religiøs 

Sterkt religiøs 

Litt religiøs 

Verken religiøs eller ikke-religiøs 

Litt ikke-religiøs 

Sterkt ikke-religiøs 

Veldig sterkt ikke-religiøs 

Vet ikke 

 
30. Hvilken av disse beskrivelsene passer best til deg? 
Sett ett kryss 

Jeg følger en religion og anser meg selv for å være en åndelig person som er interessert i det 
hellige eller det overnaturlige 
Jeg følger en religion, men anser ikke meg selv for å være en åndelig person som er 
interessert i det hellige eller det overnaturlige 
Jeg følger ikke en religion, men anser meg selv for å være en åndelig person som er 
interessert i det hellige eller det overnaturlige 
Jeg følger ikke en religion, og anser ikke meg selv for å være en åndelig person som er 
interessert i det hellige eller det overnaturlige 
Vet ikke 
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Hinduister 

Buddhister 

 

31. Er du enig eller uenig i at det å praktisere en religion hjelper mennesker 
til å... 
Sett ett kryss per linje

 
 
 

få venner 

finne trøst i vanskelige tider eller i sorg 

Sterkt 
enig 

Enig Verken 
enig eller 
uenig 

Uenig Sterkt 
uenig 

Vet ikke 

 
 

 

32. Er du enig eller uenig i følgende påstand?  
Religioner er vanligvis til hinder for likestilling mellom kvinner og menn. 
Sett ett kryss 

Sterkt enig 

Enig 

Verken enig eller uenig 

Uenig 

Sterkt uenig 

Vet ikke 
 

 

 

33. Er du enig eller uenig i følgende påstander? 
Sett ett kryss per linje

 
 
 

Myndighetene bør ikke hindre religioner 
i deres forsøk på å spre sin tro 
Alt tatt i betraktning, folk som tilhører 
ulike religioner kan ikke komme 
overens når de bor i samme 
nabolag/bygd 

Sterkt 
enig 

Enig Verken 
enig eller 
uenig 

Uenig Sterkt 
uenig 

Vet ikke 

 
 

 

34. Er du enig eller uenig i følgende påstander? 
Sett ett kryss per linje

 
 
 

 

I Norge representerer religion fortiden 
og ikke fremtiden. 
I Norge er religion like relevant for livet i 
dag som før i tiden 

Sterkt 
enig 

Enig Verken 
enig eller   
uenig 

  

  Uenig Sterkt
 uenig 

 

Vet ikke 

 
 

 
 
 

35. Hva er din personlige holdning til medlemmer av følgende religiøse 
grupper?  
Sett ett kryss per linje 

 
 
 
 

Kristne 

Muslimer 

Svært 
positiv 

Nokså 
positiv 

Hverken 
positiv 
eller 
negativ 

Nokså 
negativ 

Svært 
negativ 

Vet ikke 

 
 
 

 
 

 

Jøder 

Ateister eller ikke-troende 
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36. Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion, stat og nasjon? 
Sett ett kryss per linje

 
 
 

Den norske kirke bør fortsatt ha en 
særstilling i Grunnloven 
Staten bør legge vekt på å behandle 
alle tros- og livssynsamfunn i Norge 
mest mulig likt 
For å være ordentlig norsk er det viktig 
at man er kristen 
En muslimsk innvandrer kan bli 
ordentlig norsk forutsatt at han eller hun 
respekterer norske lover og 
institusjoner 
Staten bør ikke hindre kvinnelige lærere 
fra å bruke det muslimske hodeplagget 
hijab 

Sterkt 
enig 

Enig Verken 
enig eller 
uenig 

Uenig Sterkt 
uenig 

Vet ikke 

 
 

 

37. Er du enig eller uenig i følgende utsagn om kirke og samfunn? 
Sett ett kryss per linje

 
 
 

Arbeidet Den norske kirke gjør for barn, 
eldre og utsatte grupper er et viktig 
bidrag til den norske velferdsstaten 
Den norske kirke bør medvirke og være 
til stede ved nasjonale jubileer og 
feiringer 
Det er viktig at Den norske kirke har et 
tilbud til befolkningen i alle norske 
lokalsamfunn 
Det er positivt at biskoper og andre 
religiøse ledere deltar i massemedias 
debatt om aktuelle samfunnsspørsmål 
knyttet til for eksempel fattigdom, 
miljøvern og fred 

Sterkt 
enig 

Enig Verken 
enig eller 
uenig 

Uenig Sterkt 
uenig 

Vet ikke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

38. Tror du på reinkarnasjon, dvs. at vi har hatt tidligere liv, og at vi blir født 
inn i denne verden igjen? 
Sett ett kryss 

Ja, absolutt 

Ja, antakelig 

Nei, antakelig ikke 

Nei, absolutt ikke 

Vet ikke 
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Bakgrunnsopplysninger. Til alle 
 
B1. Er du... 
Sett ett kryss 

 Mann  

 Kvinne 
 

 

 

B2. Når er du født? 
 

Noter årstall 
 

 

 

B3. Hvor mange år med utdanning på fulltid har du alt i alt? 
Regn med all utdanning, også grunnskole og lærlingutdanning. 

 
Skriv antall år 

 
 

 

B4. Hvilken allmennutdanning eller studiespesialisering har du fullført? 
Flere kryss er mulig 

 

Ingen utdanning eller ikke fullført grunnskole 
Ungdomsskole, folkeskole, realskole, framhaldsskole  
Folkehøgskole 
Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) ved allmennfaglige 
studieretninger/studiespesialiserende utdanningsprogram 
Avsluttet videregående skole, allmennfaglige studieretninger/studiespesialiserende 
utdanningsprogram, 1-årig påbygging til studiekompetanse (VKII, VG3, gymnas) 

 
 

 

B5. Hvilken yrkesfaglig utdanning har du fullført? 
Hvis utdanning ved høyskole eller universitet: svar på neste spørsmål 

Sett ett kryss 
Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) eller yrkesskole 

Avsluttet videregående skole, yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (VKII, VG3), fagbrev, 
svenneprøve 
Teknisk fagskole, godkjent fagskole 

 
 

 

B6. Hvilken høyere utdanning har du fullført? 
Sett ett kryss 

Universitet/høgskole, mindre enn 3 års normert varighet (høgskolekandidat, 2- og 2½- årig) 

Universitet/høgskole, 3-4 års normert varighet (bachelor, cand. mag, lærer, sykepleier, ingeniør, 
siviløkonom etc.) 
Universitet/høgskole, 5 års normert varighet eller mer (mastergrad, hovedfag, sivilingeniør/master i 
tekonologi o.l, master i økonomi og administrasjon/siviløkonom, jurist, lege, Dr. grad, Ph.D.) 

 
 

 

B7. Har du, eller har du tidligere hatt, inntektsgivende arbeid? 
Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke. Arbeid i egen 
families bedrift uten fast avtalt lønn regnes som inntektsgivende arbeid. 
Sett ett kryss 

Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå   Gå til B8 

Ja, men jeg er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l.  Gå til B8 

Ja, jeg har hatt inntektsgivende arbeid tidligere  Gå til B9 

Nei, jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid  Gå til B15 
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B8. Hvor mange timer arbeider du vanligvis totalt pr. uke? 
Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme. 

 
Skriv timer pr. uke 

 
 

 
B9. Er/var du i din hovedjobb... 
Sett ett kryss 

Ansatt 

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte  

Selvstendig næringsdrivende med 1-9 ansatte  

Selvstendig næringsdrivende med mer enn 9 ansatte 

Arbeider/arbeidet i egen families bedrift 
 

 

 

B10. Innebærer/innebar ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller bestemme 
hva slags arbeid de skal/skulle utføre? 
Sett ett kryss 

Ja Gå til B11 

Nei Gå til B12 
 

 

 

B11. Hvor mange ansatte er/var under din ledelse? 
 

Skriv antall ansatte 
 

 

 

B12. Arbeider/arbeidet du i en virksomhet som har/hadde fortjeneste for eierne 
som målsetning, eller i en virksomhet uten en slik målsetning (offentlig 
virksomhet, ideelle organisasjoner o. l.)? 
Sett ett kryss 

Virksomhet med fortjeneste for eierne som målsetning  

Virksomhet uten en slik målsetning 
 

 

 

B13. Og er/var virksomheten du arbeider/arbeidet i: 
Sett ett kryss 

Privat firma  

Organisasjon/stiftelse 

Kommunal/fylkeskommunal virksomhet  

Statlig virksomhet 

Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet, for eksempel offentlig/halvoffentlig selskap  

Annet 

 

 
 

 

 
De neste spørsmålene omhandler noen flere detaljer om din 
arbeidssituasjon 
Hvis du jobber for flere enn en arbeidsgiver, eller hvis du er både ansatt og selvstendig 
næringsdrivende, vennligst svar om din hovedjobb. Hvis du er pensjonert eller ikke 
jobber for øyeblikket, vennligst svar om din sistehovedjobb. 
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B14a. Hvilken yrkestittel har/hadde du (hovedjobb)? 
Skriv inn: 

 

 
 

 

 

B14b. Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så presist 
som mulig. 
Skriv inn: 

 

 
 

 

 

B14c. Hva lager/lagde eller gjør/gjorde hovedsakelig virksomheten  
du jobber/jobbet i? 
Skriv inn: 

 

 
 

 

 

B15. Hva betrakter du for tiden som din hovedaktivitet? 
Hvis du er midlertidig fraværende pga. sykdom, permisjon eller lignende, svar ut fra din 
normale situasjon. 
Sett ett kryss 

I inntektsgivende arbeid 

Arbeidsledig, men ser etter jobb 

Under utdanning 

Lærling 

Trygdet, arbeidsufør 

Alders- eller førtidspensjonist  

Hjemmeværende med husarbeid/omsorg 

Verneplikt eller siviltjeneste 

Annet 
 

 

 

B16.Har du ektefelle eller en stabil partner, og lever dere i samme husstand? 
Sett ett kryss 

Ja, jeg har ektefelle/stabil partner og vi lever i samme husstand   Gå til B17 

Ja, jeg har ektefelle/stabil partner,  
men vi lever ikke i samme husstand         Gå til B17 

Nei, jeg har ingen ektefelle/stabil partner        Gå til B23 

 

B17. Har din ektefelle/partner nå, eller tidligere, hatt inntektsgivende arbeid? 
Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke. Arbeid i egen 
families bedrift uten fast avtalt lønn regnes som inntektsgivende arbeid. 
Sett ett kryss 

Ja, hun/han har inntektsgivende arbeid nå    Gå til B18 

Ja, men hun/han er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l. Gå til B18 

Ja, hun/han har hatt inntektsgivende arbeid tidligere    Gå til B19 

Nei, hun/han har aldri hatt inntektsgivende arbeid   Gå til B22
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B18. Hvor mange timer arbeider din ektefelle/partner vanligvis totalt pr. 
uke? 
Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme. 

 
Skriv timer pr. uke 

 
 

 

B19. Er/var din ektefelle/partner 
Sett ett kryss 

 Selvstendig næringsdrivende med ansatte 

 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte 

 Ansatt 

 Arbeider/arbeidet i egen families bedrift 

 
 

 

B20. Innebærer/innebar din ektefelle/partners ordinære arbeid å lede andre 
ansatte, eller bestemme hva slags arbeid de skal/skulle utføre? 
Sett ett kryss 

Ja 

Nei 
 

 

 

B21a. Hvilken yrkestittel har/hadde din ektefelle/partner (hovedjobb)? 
Skriv inn: 

 

 
 

 

 

B21b. Kan du kort beskrive hennes/hans arbeidsoppgaver? Vennligst 
beskriv så presist som mulig. 
Skriv inn: 

 

 
 

 
B21c. Hva lager/lagde eller gjør/gjorde hovedsakelig virksomheten hun/han 
jobber/jobbet i? 
Skriv inn: 
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B22. Hva er for tiden din ektefelles/partners hovedaktivitet? 
Hvis hun/han er midlertidig fraværende pga. sykdom, permisjon eller lignende, svar ut 
fra hennes/hans normale situasjon. 
Sett ett kryss 

I inntektsgivende arbeid  

Arbeidsledig, men ser etter jobb 

Under utdanning 

Lærling 

Trygdet, arbeidsufør 

Alders- eller førtidspensjonist 

Hjemmeværende med husarbeid/omsorg 

Verneplikt eller siviltjeneste 

Annet 
 

 

 
 

 

B23. Tilhører du en bestemt religion eller trosretning, og i tilfelle hvilken? 
Sett ett kryss 

Den norske kirke (tidligere statskirken) 

Annen protestantisk trosretning (f.eks. frikirker, Den anglikanske kirke, Pinsebevegelsen) 

Den katolske kirke 

Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre) 

Annen kristen trosretning (f.eks. Jehovas vitner, mormonere) 

Det mosaiske trossamfunn (jødisk) 

Islam 

Buddhismen 

Hinduismen 

Annen østlig religion (f.eks. sikh, shintoisme, taoisme, konfutsianisme) 

Annen ikke-kristen trosretning 

Annet livssynssamfunn(f.eks. Human-etisk forbund) 

Ikke noe tros- eller livssynssamfunn 

Vet ikke 
 

 
B24. Hvor ofte er du til stede ved gudstjenester eller andre religiøse møter? 
Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp eller lignende. 
Sett ett kryss 

Aldri 

Sjeldnere enn en gang i året 

Omtrent en til to ganger i året 

Flere ganger i året 

Omtrent en gang i måneden 

To-tre ganger i måneden 

Nesten hver uke 

Hver uke 

Flere ganger i uken 

 Vet ikke/husker ikke 
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B25. Er du eller har du vært medlem av en fag- eller yrkesorganisasjon? 
Sett ett kryss 

Ja, er medlem nå 

Ja, har vært medlem tidligere 

Nei, har aldri vært medlem 
 

 

 

B26. I vårt samfunn finnes det grupper som befinner seg mer eller mindre 
nær toppen av samfunnsstigen og grupper som befinner seg mer eller 
mindre nær bunnen.  
Nedenfor ser du en skala som går fra topp til bunn. 
Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? 
Sett ett kryss 

10   Topp 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1  Bunn 
 

 

 

B27. Stemte du ved siste stortingsvalg i 2017? 
Sett ett kryss 

Ja Gå til B28 
 

Nei Gå til B29 
 

Hadde ikke stemmerett Gå til B29 
 

B28. Hvilket parti stemte du på ved siste stortingsvalg i 2017? 
Sett ett kryss 

Arbeiderpartiet (DNA) 

Fremskrittspartiet (FrP) 

Høyre (H) 

Kristelig Folkeparti (KrF) 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) 

Rødt 

Senterpartiet (SP) 

Sosialistisk Venstreparti (SV) 

Venstre (V) 

Andre 

Husker ikke 
 

 



19 
 

 

 

B29. Medregnet deg selv, hvor mange personer lever til vanlig i din 
husstand, og i hvilke aldersgrupper fordeler husstandsmedlemmene seg? 

Skriv inn 
 

Antall voksne 18 år og eldre, 
medregnet deg selv 
Antall barn i alderen 6-17 år 

 

Antall barn under 6 år 
 

Til sammen, medregnet deg selv 
 

 

B30. Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor stor er din egen brutto 
årsinntekt? 
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men ikke lån. 
Sett ett kryss 

Kroner 123 000 eller mindre 

Kroner 124 000 - 230 000 

Kroner 231 000 - 306 000 

Kroner 307 000 - 369 000 

Kroner 370 000 - 434 000 

Kroner 435 000 - 493 000 

Kroner 494 000 - 557 000 

Kroner 558 000 - 658 000 

Kroner 659 000 - 856 000 

Kroner 857 000 eller mer 

Vet ikke 

B31. Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor stor er husstandens 
brutto årsinntekt, inkludert din egen? 
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men ikke lån. 
Sett ett kryss 

Kroner 289 000 eller mindre 

Kroner 290 000 - 450 000 

Kroner 451 000 - 578 000 

Kroner 579 000 - 707 000 

Kroner 708 000 - 847 000 

Kroner 848 000 - 986 000 

Kroner 987 000 - 1 125 000 

Kroner 1126 000 - 1 312 000 

Kroner 1313 000 - 1 607 000 

Kroner 1 608 000 eller mer 

Vet ikke 

 

B32. Bor du i... 
Sett ett kryss 

En stor by 

En forstad til, eller i utkanten av, en stor by 

En mindre by 

Et tettsted 

Et spredtbygd strøk 
 
 

 



20 
 

 
 

B33. Hva er din nåværende sivile status? 
Sett ett kryss 

Gift 

Registrert partner (homofilt partnerskap) 

Separert (men fortsatt gift/i partnerskap) 

Skilt 

Enke, enkemann 

Ugift (aldri vært gift/vært i registrert partnerskap) 
 

 

 

B34. Generelt, vil du si at helsen din er... 
Sett ett kryss 

Utmerket  

Svært god  

God  

Middels  

Dårlig 

Vet ikke 
 

 
B35. Hvilken folkegruppe eller etnisk gruppe vil du si at du tilhører? 
Sett ett kryss 

Norsk 

Ingen bestemt gruppe 

En annen gruppe 

Skriv inn: 

B36. Vil du si at du også tilhører en annen folkegruppe eller etnisk gruppe? 
Sett ett kryss 

Ja, norsk 

Nei 

En annen gruppe 

Skriv inn: 
 

 

B37. I hvilket land er din far født? 
Sett ett kryss 

Norge 

Et annet land  
Skriv inn: 

 

B38. I hvilket land er din mor født? 
Sett ett kryss 

Norge 

Et annet land  
Skriv inn: 

 
 

 

Tusen takk for hjelpen! 
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